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الجمعة2020/5/1 ،

 −قالت القناة  13العبرية إن البيت األبيض أبلغ رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو موافقته
على ضم مستعمرات الضفة واألغوار ،شريطة قبول األخير وحكومته الجديدة بإقامة دولة

فلسطينية .وأضافت القناة أن واشنطن رهنت موافقتها بتبني "إسرائيل" لـ"صفقة القرن" كلها دفعة
واحدة غير مجزأة.

1

 −أكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في الهاي فاتو بن سودة مجددا أن للمحكمة
صالحية التحقيق في "جرائم الحرب في فلسطين" ،ما يعني تمكين السلطة الفلسطينية نقل
االختصاص الجنائي على أراضيها إلى المحكمة الدولية .جاء ذلك في وثيقة من  60صفحة

كتبت فيها بن سودة" :نظر االدعاء بعناية في مالحظات المشاركين وما زال يرى أن للمحكمة

اختصاصا على األرض الفلسطينية المحتلة".

2

 −كشف رئيس الوز ارء اإلسرائيلي األسبق إيهود باراك  ،Ehud Barakفي مقابلة مع صحيفة
معاريف ،أنه هو صاحب "وديعة" رئيس الوزراء األسبق إسحق رابين ،والتي تحدثت عن التزام

إسرائيلي باالنسحاب من الجوالن مقابل معاهدة سالم مع "إسرائيل" .وادعى باراك أن "إسرائيل"
حاولت التوصل إلى اتفاق مع األسد ،وأن حافظ األسد كان مستعدا لـ"السالم"" ،ولكن وفق شروطه

هو".

3

 −قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار جمال الخضري إن عدد المعطلين عن العمل في
قطاع غزة يبلغ  350ألف عامل.

4

 −أعلنت وكالة األونروا عن توقيع اتفاقية تبرع مع مركز الملك سلمان لإلغاثة والمساعدات

اإلنسانية بقيمة مليون دوالر دعما لجهود الوكالة في مكافحة جائحة كورونا في قطاع غزة.
وذكرت األونروا ،في تصريح صحفي ،أن التمويل سيعمل على تأمين األجهزة والمعدات الطبية

المنقذة للحياة ،والمستلزمات الوقائية لالجئي فلسطين في غزة.

5

 −توجه  130نائبا بريطانيا من مختلف األحزاب البريطانية برسالة إلى رئيس الوزراء بوريس
جونسون ،لفرض عقوبات اقتصادية على "إسرائيل" في حال قيامها بضم مناطق في الضفة
الغربية ،بحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان  The Guardianالبريطانية .وذكرت الرسالة أن ضم

أجزاء من الضفة الغربية "سيكون بشكل واضح غير قانوني في القانون الدولي" ،وأضافت أن

"بريطانيا لم تتردد في فرض عقوبات على روسيا بعد ضمها القرم" ،وشرحت أن "أي تحرك
إسرائيلي في الضفة الغربية يجب أن يلقى ردا مشابها".
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 −قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات ،إن إقدام الحكومة اإلسرائيلية على
ضم األراضي الفلسطينية المحتلة جزئيا أو كليا يعني بالضرورة القضاء على أي إمكانية لتحقيق
اتفاق سالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين.

7

 −قالت و ازرة المالية الفلسطينية إن المحكمة األمريكية رفضت االستئناف الذي تقدمت به الجماعات
المقدمة ضد
اليمينية المتطرفة في دعوى شباتي سكوت شاتسكي ُ ،Shabtai Scott Shatsky
منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية في سنة  .2004وكان المدعون يطالبون بتعويضات تقدر
بنحو  900مليون دوالر.

8

األحد2020/5/3 ،

 −وافق وزير الدفاع اإلسرائيلي نفتالي بينيت على مشروع استيطاني بهدف وضع "إسرائيل" يدها

بشكل كامل على المسجد اإلبراهيمي ومحيطه .وأشار بينيت ،في تغريدة على صفحته في تويتر،
مشير إلى أن المشروع عبارة عن بناء
ا
إلى الموافقة على المشروع بعد سنوات من التعطيل،

مصعد للمستوطنين بهدف الوصول للمسجد اإلبراهيمي .وقال بينيت إن "كهف البطاركة (الحرم)

هو ملك إلسرائيل وشعبها".

9

 −ذكرت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية ،في تقريرها عن شهر نيسان /أبريل ،2020
أن أجهزة السلطة الفلسطينية صع دت من تقييد الحريات ومالحقة المواطنين؛ حيث ارتكبت

محرر ،و 58معتقال سياسيا
ا
أسير
ا
 150انتهاكا ،بينها  101حالة اعتقال واستدعاء ،من بينهم 52
سابقا ،وتركزت االنتهاكات في محافظات الخليل وطولكرم ورام هللا على التوالي.

10

 −قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران إن الحركة لن تدخر أي وسيلة أو شكل
من أشكال المقاومة لمنع ضم أراضي الضفة الغربية .وشدد بدران على أن المقاومة ملتزمة
بتحرير األسرى ،ومعنية بتحقيق إنجاز حقيقي بملف صفقة التبادل ،بعيدا عن اإلعالم.

11

 −رفض وزير الدفاع اإلسرائيلي نفتالي بينيت التعليق على التقارير حول االقتراب من إتمام صفقة
تبادل أسرى مع حركة حماس في قطاع غزة .وقال بينيت ،خالل مؤتمر صحفي ،إنه يرفض

إطالق سراح من وصفهم بـ"القتلة" ،تحت أي ظرف من الظروف ،على حد تعبيره.

12

 −ذكرت قناة  12العبرية أن النيابة العامة اإلسرائيلية أكدت على منع بنيامين نتنياهو من تعيين
مسؤولين في جهاز إنفاذ القانون ،في حال شكل الحكومة المقبلة وبقي رئيسا للوزراء.

13

 −قدمت عضو الكنيست اإلسرائيلي عن حزب الليكود ماي جوالن  May Golanمشروع قانون
لتطبيق السيادة اإلس ارئيلية على مناطق غور األردن ،وشمال البحر الميت ،والمستعمرات في
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الضفة الغربية .وبحسب القناة العبرية السابعة ،فإن وزير االقتصاد اإلسرائيلي إيلي كوهين Eli

 Cohenانضم لمبادرة مشروع القانون ودعمه.

14

 −بدأ رؤساء البلدات العربية الدرزية في الداخل الفلسطيني بالتظاهر قبالة ديوان رئيس حكومة
االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ،وذلك احتجاجا على األوضاع االقتصادية في بلداتهم ،وضد
سياسة التمييز في الهبات والميزانيات الرسمية التي تقدمها الدولة للسلطات المحلية.

15

 −نشرت المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسان "شاهد" ،ملخصا لمناشدات وصلت إليها من الجئين

فلسطينيين يحملون بطاقة لجوء لبنانية ،علقوا في اإلمارات ،بعد إغالق المنافذ الجوية والبرية بسبب
تفشي فيروس كورونا .وتأتي هذه المناشدات بعد قرار من مديرية األمن العام اللبناني يستثني

الالجئين الفلسطينيين من حملة الوثائق من العودة إلى لبنان ،بالرغم من تقطع السبل بهم.

16

 −بدأ نحو  40ألف عامل فلسطيني بالعودة إلى أماكن عملهم في داخل األراضي الفلسطينية
المحتلة سنة  .1948ونشرت و ازرة العمل الفلسطينية أسماء العمال المسموح لهم بالعودة على مدار

يومين ،ضمن إجراءات محددة .واتفقت السلطة مع "إسرائيل" على دخول  500عامل كل ساعة،

من خالل حواجز محددة ،على أن يبقى العمال في داخل األراضي الفلسطينية المحتلة سنة

 ،1948ويبيتون هناك حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

17

 −وصلت أولى دفعات هدية ملك السعودية من المساعدات الطبية إلى األردن في طريقها إلى
أراضي السلطة الفلسطينية .وتبلغ قيمة هذه المساعدات أكثر من  10ماليين ريال سعودي (نحو
 2.65مليون دوالر) ،تتضمن  12بندا من األجهزة والمستلزمات الطبية.

18

اإلثنين2020/5/4 ،

 −أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ،في كلمته أمام قمة حركة عدم االنحياز
) ،Non-Aligned movement (NAMالتي عقدت عبر نظام االتصال عن بعد ،أنه أبلغ

األطراف الدولية كافة بأنه إذا أقدمت دولة االحتالل على تنفيذ سياساتها ومخططاتها لضم أجزاء

من األراضي الفلسطينية المحتلة سنة " ،1967فسنكون في ٍّ
حل من جميع االلتزامات واالتفاقيات
والتفاهمات معها ومع اإلدارة األمريكية".

19

 −أعلنت و ازرة الصحة في قطاع غزة عن نقص حاد في الموارد الصحية األساسية جراء نفاد %44
من األدوية ،و %29من المستهلكات الطبية ،و %56من لوازم المختبرات وبنوك الدم.

20

 −ناقش عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس مكتب العالقات العربية واإلسالمية عزت
الرشق ،مع المدير العام لألمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم ،قرار منع الالجئين الفلسطينيين

الذين يحملون وثائق سفر لبنانية من العودة إلى لبنان ،عبر برنامج الرحالت الطارئة إلعادة

اللبنانيين العالقين في الخارج ،بسبب أزمة كورونا .وطالب الرشق اللواء إبراهيم بالتدخل لمراجعة
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القرار ،ورفع الحظر المتعلق بحرمان الالجئ الفلسطيني من العودة إلى أهله في لبنان ،ومعاملة

الالجئين الفلسطينيين أسوة بأشقائهم اللبنانيين.

21

 −أكدت المديرية العامة لألمن العام اللبناني أنها تعمل وفقا لقرار مجلس الوزراء القاضي بعودة

اللبنانيين حص ار في هذه المرحلة ،على أن يصار إلى عودة غير اللبنانيين الذين يحق لهم
الدخول إلى لبنان في مراحل الحقة .كما أشارت ،في توضيح لها ،أنها باشرت التحقيق مع

الضابط المعني بما ورد من معلومات عن تعاطيه بطريقة غير الئقة مع فلسطيني في مطار دبي
تم إلغاء عودته بعد صعوده إلى الطائرة ،ليصار إلى اتخاذ اإلجراءات على ضوء نتيجة

التحقيق.

22

 −استنكر المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان قرار السلطات اللبنانية منع عودة الجئين

فلسطينيين ألراضيها على خلفية تفشي فيروس كورونا .ورأى المستشار القانوني للمرصد طارق

حجار أن القرار "يتضمن تميي از عنصريا فادحا ضد الالجئين الفلسطينيين من حملة وثائق السفر

اللبنانية ،فاألصل أن يلقى حامل الوثيقة ذات المعاملة التي يلقاها المواطن اللبناني في حاالت

الترحيل واإلبعاد" .ودعا المرصد الحكومة اللبنانية "إلى التحلي بالمسؤولية القانونية واألخالقية،

واحترام المواثيق واالتفاقيات الدولية الداعية إلى كفالة حق الالجئين بالتنقل من وإلى بالدهم".

23

 −نعت كتائب القسام الشهيد أدهم محمود المصري من مدينة جباليا شمال قطاع غزة .كما نعت
سرايا القدس في بيان لها ،المجاهد أنور مصطفى حسن أبو حمادة ،الذي استشهد في
24
ٍّ
ٍّ
عضال ألم به.
مرض
المستشفيات المصرية إثر

 −خلص التقرير السنوي لمراقب الدولة اإلسرائيلي ،متنياهو إينجليمان  ،Matanyahu Englmanإلى

أن و ازرة الخارجية اإلسرائيلية تعاني من أزمة عميقة ،وأنه تم تحييدها بشكل أدى إلى إف ارغ

مضمون عملها األساسي في إدارة العالقات مع الدول األجنبية المختلفة .ووفقا للتقرير ،فإن
عشرات الدوائر والهيئات الحكومية في "إسرائيل" تنشط في عالقات مع األطراف الدولية المختلفة

من وراء ظهر و ازرة الخارجية ،ومن دون التنسيق معها .وبحسب التقرير ،فإن األزمة المالية التي

أصابت و ازرة الخارجية في السنوات األخيرة أدت إلى تجميد نشاطات مهمة ألقسام مختلفة في
الو ازرة ،وأضرت بالمهام الملقاة على عاتقها ،وهي تهدد بالمس بعالقات "إسرائيل" في الخارج.

25

 −صادقت اللجنة الخاصة المشرعة للقوانين في الكنيست اإلسرائيلي ،بالقراءتين الثانية والثالثة ،على
مشروع "قانون أساس :الحكومة" ،أو ما يعرف بـ"التناوب" ،والذي يهدف للسماح بالتناوب على
رئاسة الوزراء لمدة عام ونصف لكل من بنيامين نتنياهو ،وبني جانتس.

26

 −ارتكبت قوات االحتالل اإلسرائيلي  1,015انتهاكا بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في

الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة خالل نيسان /أبريل  ،2020نتج عنها استشهاد ثالثة

مواطنين ،وجرح  60آخرين ،وسط تصاعد في اعتداءات المستوطنين وأعمال االستيطان.
مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات
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 −قال السفير األمريكي لدى "إسرائيل" ديفيد فريدمان إنه إذا أعلنت الحكومة اإلسرائيلية عن ضم
مناطق في الضفة الغربية المحتلة إلى "إسرائيل" ،فإن الواليات المتحدة مستعدة لالعتراف خالل

األسابيع القريبة بسيادة "إسرائيل على غور األردن ،واالستيطان اإلسرائيلي في يهودا والسامرة".

وأضاف فريدمان أنه عندما تنتهي عملية ترسيم الخرائط ،وعندما توافق الحكومة اإلسرائيلية على

تجميد البناء في تلك المنطقة من مناطق ج ،التي لن تسري عليها السيادة ،وعندما يوافق رئيس

الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو على التفاوض مع الفلسطينيين باالستناد إلى "صفقة القرن"،
فـ"إننا سنعترف بسيادة إسرائيل في المناطق التي بموجب الخطة ستتحول إلى جزء منها".

28

 −اتهمت منظمة التحرير الفلسطينية السلطات اإلسرائيلية بشن حملة تطهير عرقي في القدس ،بعد
حملة اعتقاالت واسعة شملت مسؤولين في السلطة في الجهازين المدني واألمني .وقالت الشرطة

اإلسرائيل ية إن المعتقلين الفلسطينيين مارسوا نشاطات محظورة لصالح السلطة الفلسطينية ،وإن

"المعتقلين تلقوا أمواال من السلطة الفلسطينية ،خالفا للقانون الذي يحظر عليهم القيام بمثل هذه
الفعاليات داخل إسرائيل".

29

 −توعد وزير الدفاع اإلسرائيلي نفتالي بينيت ،في لقاء مع قناة كان  11أو  KAN 11اإلسرائيلية،
بمواصلة العمليات في سورية حتى تخرج القوات اإليرانية منها ،مشددا على أن وجود قوات إيرانية

في سورية قرب الحدود يشكل تهديدا خطي ار.

30

 −بدأت السلطات المحلية العربية في الداخل الفلسطيني إضرابا عاما ،وذلك احتجاجا على التمييز
في الميزانيات الطارئة التي حولتها الحكومة اإلسرائيلية في األسابيع األخيرة للبلديات والمجالس

في "إسرائيل" لتعويضها عن الخسائر الناجمة عن جائحة كورونا.

31

 −هنأت السفيرة اإلماراتية في األمم المتحدة النا زكي نسيبة علماء إسرائيليين على إيجادهم "عالجا

محتمال" لوباء كورونا .وذكرت لمراسل القناة  13اإلسرائيلية ،أن اإلمارات "لن تعارض تعاونا مع

إسرائيل لمواجهة فيروس كورونا".

32

 −قدم االتحاد األوروبي  38مليون يورو (نحو  41.5مليون دوالر) لإلسهام في الرواتب التقاعدية
لشهر نيسان /أبريل  2020لنحو  43ألف من موظفي الخدمة المدنية الفلسطينية في الضفة

الغربية .وقال ممثل االتحاد إن هذا المبلغ هو جزء من حزمة مساعدات بقيمة  71مليون يورو
(نحو  77.56مليون دوالر) أعلن عنها االتحاد قبل أسابيع قليلة ،لالستجابة لجائحة فيروس كورونا

في السلطة الفلسطينية.

33

األربعاء2020/5/6 ،

 −ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة أن وزير الدفاع اإلسرائيلي نفتالي بينيت صادق على توسيع
مستعمرة إف ارت ،ضمن التجمع االستيطاني غوش عتصيون بـ  1,100دونم ( 1.1كم )2من
5
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األراضي التي كان االحتالل قد صادرها من سكان قريتي إرطاس والخضر المجاورة .وذكرت

صحيفة "إسرائيل اليوم" أن القرار يتيح للمستعمرة بناء نحو  7آالف وحدة سكنية جديدة .ونقلت
الصحيفة عن بينيت قوله" :إنه من الممنوع أن نوقف للحظة البناء في البالد".

34

 −أعلنت كتائب القسام عن استشهاد مؤمن أبو حجر ،في أثناء عمله في نفق للمقاومة شرقي قطاع
غزة ،دون إيراد مزيد من التفاصيل.

35

 −قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ،في اجتماع ألعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح:

"أقول أمامكم إنه في حال بدأت الحكومة اإلسرائيلية هذا الضم؛ سواء في الحرم اإلبراهيمي أو في
المستوطنات أو في غور األردن ،فسنعتبر أنفسنا في ح ٍّل من كل االتفاقات الموقعة بيننا وبينهم
ومع اإلدارة األمريكية".

36

 −قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة ،إن تصريحات السفير األمريكي لدى
"إسرائيل" ديفيد فريدمان ،والتي قال فيها إن "الضم هو قرار إسرائيلي" ،هي تصريحات مرفوضة وكاذبة.
وأضاف أبو ردينة ،في بيان له ،إن قرار الضم قائم بناء على" صفقة القرن" ،والخرائط األمريكية ،مؤكدا

أنه "ال حق إلسرائيل وأمريكا ،وال شرعية ألي خطوات تخالف القانون والشرعية الدوليين".

37

 −دعت حركة حماس إلى تدشين مرحلة جديدة من العمل الوطني المشترك لمواجهة مشروع "الضم"

اإلسرائيلي للضفة الغربية المحتلة .وطالب الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع ،في تصريح
صحفي ،السلطة الفلسطينية بالخروج عن صمتها؛ باالنسحاب من اتفاق أوسلو ،وسحب
االعتراف باالحتالل ،وإطالق يد المقاومة في الضفة الغربية.

38

 −أعلن محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا ،عن إطالق برنامج "استدامة" بـ  300مليون دوالر

إلقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من جائحة كورونا ،الفتا النظر إلى أن سلطة

النقد ستسهم بـ  210ماليين دوالر من ضمن المبلغ المحدد للصندوق ،بينما ستسعى مع الحكومة
لتوفير المبلغ المتبقي من جهات مانحة.

39

 −قالت صحيفة دي تسايت  Die Zeitاأللمانية إن دائرة االستخبارات االتحادية األلمانية German

 Federal Intelligence Serviceتتولى مهمة سرية من أجل التفاوض بين "إسرائيل" وحركة

حماس ،و"أن محور المحادثات ينصب حول تبادل جثتي جنديين إسرائيليين ومدنيين إسرائيليين

آخرين لدى حماس ،مقابل إطالق سراح األسرى الفلسطينيين من السجون اإلسرائيلية" .وبينت
الصحيفة أن المحادثات السرية تدار من قبل اثنين من العمالء األلمان وديبلوماسي سويسري،

وتجري في القاهرة ومنطقة الشرق األوسط.

40

 −افتتحت وكالة األونروا ،بالتعاون مع منظمة أطباء بال حدود  ،Doctors Without Bordersمركز

"سبلين للعزل الطبي" ،في مركز سبلين للتدريب المهني في لبنان التابع للوكالة ،والذي تم تجهيزه

ليستوعب نحو  100مريض بفيروس كورونا.

41
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 −قال المستشار اإلعالمي لـوكالة األونروا عدنان أبو حسنة إن الوكالة تواجه "أخطر أزمة" مالية
في تاريخها .وذكر أبو حسنة أن األونروا أطلقت ميزانية لسنة  2020بمبلغ  1.4مليار دوالر ،لكن
ما وصلها حتى اآلن هو  391مليون دوالر.

42

الخميس2020/5/7 ،

 −كلف الرئيس اإلسرائيلي رؤوفين ريفلين بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة ،بعدما حصل
على دعم  72عضو كنيست .ومن جهتها ،أنهت الهيئة العامة للكنيست المصادقة على جميع
القوانين المتعلقة باالتفاق االئتالفي بين حزب الليكود وتحالف كاحول الفان ،وصادق الكنيست

على تعديالت "قانون أساس :الحكومة" ،ليتيح تشكيل حكومة يتناوب نتنياهو ،على رئاستها ،مع

بني جانتس .واتفق نتنياهو وجانتس ،على تعديل قانون التناوب على رئاسة الحكومة ،بحيث
يسمح بتمديد والية الحكومة ألربع سنوات ونصف السنة.

43

 −أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في كلمته بمستهل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة
التحرير" ،أننا رفضنا الصفقة [القرن] منذ زمن ،وننتظر ماذا سيحصل ،ونقول اليوم بمجرد أن

تعلن إسرائيل عن تبني الضم ،فسنتخذ اإلجراءات المناسبة ،وهذه اإلجراءات ليست بحق إسرائيل
وحدها ولكن بحق أمريكا ،ألن من قرر وصمم وبدأ كل المشروع هي أمريكا".

44

 −أعلنت الحكومة اإلسرائيلية أنها تنوي تحويل  800مليون شيكل (نحو  227.2مليون دوالر) للسلطة

ويقدم هذا المبلغ على أنه
الفلسطينية للوقاية من اآلثار التي يتسبب بها فيروس كورونا المستجدُ .
45
قرض ،حيث سيتم نقله للفلسطينيين في عدة دفعات خالل األشهر المقبلة.

 −أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم أن رئيس الوزراء محمد اشتية

أوعز بتشكيل لجنة برئاسة محافظ سلطة النقد ،تضم وزير شؤون األسرى ،وجمعية البنوك،

وممثال عن و ازرة المالية ،لدراسة التهديدات اإلس ارئيلية ضد البنوك التي تقدم خدماتها لذوي

األسرى والشهداء ،ورفع التوصيات الالزمة لمواجهتها.

46

 −تفاجأ األسرى المحررون من سجون االحتالل اإلسرائيلي بإغالق بنك القاهرة عمان حساباتهم
المصرفية ،بعد تعطيل بطاقات الصراف اآللي الخاصة بهم .وأفاد أسرى محررون بأن إدارة بنك

القاهرة عمان طالبتهم بعمل براءة ذمة ونقل حساباتهم من البنك إلى بنوك أخرى.

47

 −قال الناطق باسم و ازرة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أشرف القدرة" :إن احتياج الو ازرة ،وفقا

لخطتها لمواجهة جائحة كورونا 59 ،مليون دوالر ،مضيفا ،ما وصلنا حتى اللحظة من مؤسسات

إغاثية  1.7مليون دوالر فقط" .وجدد القدرة التأكيد على أن "ما وصلنا من رام هللا  2.25مليون منذ
بداية العام ،وهي تمثل  %5من احتياجنا السنوي المقدر بـ  47مليون دوالر" .وأكد القدرة أن الو ازرة

في غزة لم تتلق أي حصة من المساعدات التي وصلت رام هللا من الدول والمؤسسات المانحة

7
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لمواجهة جائحة كورونا ،والتي عبرت عنها رام هللا في اجتماع المؤسسات الصحية ،وقالت إنها
تسلمت  40مليون دوالر لمواجهة جائحة كورونا.

48

 −وجهت  58مؤسسة نرويجية رسالة إلى وزيرة خارجية بالدهم للمطالبة بإنهاء الحصار على غزة بعنوان:

العقوبة الجماعية هي جريمة ضد اإلنسانية .وحث الموقعون على البيان "وزير الخارجية التخاذ خطوات

في األمم المتحدة ،وخالفه من المحافل الدولية ،إلنهاء هذه العقوبة الجماعية على الفلسطينيين ،التي
تصفها اتفاقيات جنيف للعام  ،]Fourth Geneva Convention[ 1949بجريمة الحرب".

49

الجمعة2020/5/8 ،

 −قال السفير األمريكي لدى "إسرائيل" ديفيد فريدمان ،في مقابلة مع صحيفة "إسرائيل اليوم" ،إنه
"من غير المنطقي أن تتنازل إسرائيل عن الخليل وبيت إيل ،تماما كما أن الواليات المتحدة ال

تتنازل عن تمثال الحرية في نيويورك" .وقال فريدمان إن إعالن السيادة اإلسرائيلية في الضفة

الغربية هي مسألة أسابيع ،زاعما أنه تم مضاعفة منطقتي أ و ب الخاضعتين للسيطرة
الفلسطينية ،وأنه على اليمين اإلسرائيلي االعتياد على الحياة مع دولة فلسطينية ستقوم في حال

تحول الفلسطينيون إلى كنديين.

50

 −قال الناطق باسم حركة حماس ،حازم قاسم" ،إن تصريحات السفير األمريكي في الكيان
الصهيوني ،ديفيد فريدمان ،عن أحقية االحتالل في مدينة الخليل وضم مستوطنات الضفة،
تصريحات وقحة ،وعدوان أمريكي مباشر على حقوق شعبنا الفلسطيني".

51

 −قال عضو المجلس الثوري ،المتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي ،إن ردنا على ضم أي
جزء من أرضنا سيكون بإلغاء كل االتفاقيات دون استثناء ،وتصعيد المقاومة الشعبية الشاملة.

52

 −قالت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين إن نتائج اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
بمدينة رام هللا ،شكل خيبة آلمال شعبنا وقواه السياسية والمجتمعية ،وال يرتقي على اإلطالق إلى

الحد األدنى والمطلوب لمواجهة سياسات ومشاريع الضم اإلسرائيلية.

53

 −قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إنه تم االتفاق مع البنوك على تجميد أي إجراء
بخصوص حسابات األسرى لديها ،عقب التهديد اإلسرائيلي باتخاذ إجراءات بحقها.

54

 −أعلن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج إطالق مبادرة جديدة ،وهي مشروع منصة للتوظيف عن
بعد ،يستهدف من خاللها الالجئين الفلسطينيين المحترفين حول العالم .وقال :إن المشروع يهدف
لتمكين الالجئين الفلسطينيين من الحصول على وظائف وتحقيق االستقالل المالي ،من خالل

تسليط الضوء على مهاراتهم وخبراتهم وربطهم بأصحاب العمل وتسهيل العقود بين الطرفين.

55

 −أطلقت وكالة األونروا نداء طوارئ جديد للحصول ،وبشكل عاجل ،على  93.4مليون دوالر من
أجل استجابتها لجائحة كورونا (كوفيد )19-في مجاالت الرعاية الصحية والتعليم على مدار
مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات
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الشهور الثالثة القادمة .وقال المفوض العام لألونروا فيليب ال ازريني" :إن معظم الالجئين الذين
تخدمهم األونروا يعيشون دون مستوى خط الفقر".

56

السبت2020/5/9 ،

 −أعلن عضو اللجنتين ،التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح ،عزام األحمد ،أن الرئيس

محمود عباس طلب تشكيل لجنة من التنفيذية والمركزية لمتابعة تنفيذ الرد على ق اررات الضم،

مبينا أن اللجنة سترفع توصياتها للجنة التنفيذية العتمادها ،مشددا على أنه في اليوم التالي لقرار
الضم فإن كل االتفاقيات مع "إسرائيل" ستصبح الغية.

57

 −كشفت مصادر مقدسية مطلعة لـ"عربي  ،"21أن قوات االحتالل اإلسرائيلي تستغل أزمة فيروس
كورونا المستجد الراهنة ،لتعمل على فرض إجراءات تضييق غير مسبوقة على موظفي األوقاف

اإلسالمية بمدينة القدس المحتلة .وأفادت المصادر بأن سلطات االحتالل اإلسرائيلي تفرض
تغييرات جديدة على الوضع القائم بالمسجد األقصى ،الفتة النظر إلى أن االحتالل فرض إغالقا

كامال على جميع أبواب المسجد ،مع إبقاء بابي األسباط والسلسلة فقط مفتوحين.

58

األحد2020/5/10 ،

 −أفادت مؤسسات حقوقية فلسطينية ،بأن قوات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت  197فلسطينيا؛ بينهم
 18طفال ،وامرأة واحدة ،خالل نيسان /أبريل .2020

59

 −قال تقرير حقوقي إن قوات االحتالل والمستوطنين ارتكبوا أكثر من  700انتهاك خالل األشهر

ويبين التقرير تسارع خطوات سلطات
األربعة األولى من سنة  2020يتعلق بنشاطات استيطانيةُ .
االحتالل اإلسرائيلي والمستوطنين؛ التي بلغت  15ق ار ار تتضمن بناء  19,895وحدة استيطانية
جديدة ،إضافة إلى تصعيد المستوطنين عربدتهم على المواطنين ،التي قفزت من  31اعتداء في

كانون الثاني /يناير إلى  73خالل نيسان /أبريل.

60

 −قالت منظمة "چيشاه  – Gishaمسلك  -مركز للدفاع عن حرية التنقل" ،إن عمليات الرش التي

قامت بها سلطات االحتالل اإلسرائيلي في نيسان /أبريل  ،2020قرب السياج الفاصل مع قطاع

ار بـ  588دونما ( 588ألف م )2من األراضي الزراعية الواقعة إلى الشرق من
غزة ألحقت أضر ا

محافظة غزة وشمالها ،وأضرت بمصدر رزق  93مزارعا فلسطينيا في تلك المناطق .وأضافت أنه

ار بألفي دونم ( 2كم )2على
بحسب تقديرات و ازرة الزراعة الفلسطينية ،ألحقت تلك العمليات أضر ا

األقل ،وألحقت خسائر مادية للمزارعين بقيمة  1.25مليون دوالر.

61

 −أوقفت السلطات البحرينية جلسة حوارية عقدتها "جمعية الشباب الديمقراطي البحريني" على شبكة
اإلنترنت لمناقشة التطبيع مع االحتالل اإلسرائيلي في الخليج العربي ،خالل بثها ،وذلك عقب اتصال
السلطات األمنية بالجهة المنظمة للجلسة وإعطاءها األمر بقطع البث المباشر فو ار ودون نقاش.

62
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 −قالت صحيفة جيروزاليم بوست اإلسرائيلية ،في تقرير لها ،إن البحرين ودوال أخرى في مجلس

التعاون الخليجي طلبت من "إسرائيل" المساعدة في مواجهة جائحة كورونا .ونقلت الصحيفة عن
حاخام إس ارئيلي ُيدعى مارك شناير  ،Marc Schneierقوله إنه "سمع من عدد من قادة الخليج في
أكثر من مناسبة أنه يمكن من خالل المواد والتراث واالبتكارات اإلسرائيلية تطوير لقاح ودواء
للمرض" .وبحسب شناير ،فإن هؤالء القادة ،قالوا إن "هذا الوباء فرصة للتعاون مع إسرائيل".

63

 −ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن الممثل األعلى للسياسة الخارجية في االتحاد األوروبي جوزيب

بوريل ،يقود مناقشات داخلية في مفوضية االتحاد حول كيفية معاقبة "إسرائيل" ،في حال طبقت

سيادتها في الضفة الغربية ،بما يتماشى مع خطة ترامب.

64

 −صادقت الحكومة اإلسرائيلية على تحويل مبالغ مالية للسلطة الفلسطينية ضمن قرض قيمته

 800مليون شيكل (نحو  228مليون دوالر) .وقالت الحكومة اإلسرائيلية إن المبلغ خصص

لمساعدة السلطة في الوقاية من اآلثار التي يتسبب بها فيروس كورونا المستجد .وقال مسؤولون

في السلطة إن هذه األموال جزء من المستحقات المالية للسلطة.

65

اإلثنين2020/5/11 ،

 −ذكرت صحيفة معاريف اإلسرائيلية أن مسؤولين في السلطة الفلسطينية أبلغوا ما يسمى منسق
الحكومة اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية كميل أبو ركن ،بأنه في حال نفذت "إسرائيل" مخطط

ضم مناطق في الضفة الغربية إليها ،فإن السلطة الفلسطينية ستقطع كافة عالقاتها مع "إسرائيل"،
وضمن ذلك التنسيق األمني.

66

 −وقعت "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية على اتفاق ينص على تخصيص "إسرائيل"  800مليون
شيكل (نحو  227.6مليون دوالر ) للقروض المحتملة لرام هللا ،من أجل تعويض الخسائر

المتوقعة بسبب أزمة فيروس كورونا ،حسبما قال مسؤولون من الجانبين لـ"تايمز أوف إسرائيل".

ويقضي االتفاق بأن تحافظ "إسرائيل" على تحويل  500مليون شيكل (نحو  142.2مليون دوالر)

شهريا لخزينة السلطة ،بغض النظر عن حجم المقاصة الفعلي ،وبحد أقصى  800مليون شيكل

(نحو  227.6مليون دوالر) على مدى األشهر الستة القادمة.

67

 −أعلن رئيس الكنيست بني جانتس أنه سيتم تنصيب الحكومة اإلسرائيلية في  ،2020/5/14وذلك
بعد أن كان مقر ار في .2020/5/13

68

 −قال وزير الدفاع اإلسرائيلي نفتالي بينيت إنه سيدعم فرض السيادة اإلسرائيلية في الضفة الغربية
بالرغم من بقائه في المعارضة .ونقلت القناة  7اإلسرائيلية ،عن بينيت قوله :إن حزبه سيدعم

أيضا القوانين التي "تتماشى مع أجنداته السياسية".

مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات
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 −أكدت وداد البرغوثي ،والدة األسير قسام البرغوثي ،وهي محاضرة في دائرة اإلعالم بجامعة
بيرزيت ،أن هدم البيت لن يفت في عضدها ،معتبرة إياه شاهدا جديدا على جرائم االحتالل.

وأضافت ،أن هذا البيت وكافة البيوت التي هدمها االحتالل ال تساوي فردة حذاء قسام ابنها.

70

 −حاز الالجئ الفلسطيني خليل العبد هللا ،من مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان ،على براءة اختراع،
لصناعته جهاز تنفس اصطناعي للمساعدة في أزمة تفشي وباء كورونا .وقال العبد هللا ،في

حوار مع وكالة قدس برس" :صناعة الجهاز أخذت مني مدة  3أشهر ،سهرت على اختراعه ليال
ونهار ،بجهد فردي فقط".
ا

71

 −قال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية جيمس كليفرلي  ،James Cleverlyإن بريطانيا لن

تؤيد ضم "إسرائيل" أجزاء من الضفة الغربية ،ألن ذلك سيجعل تحقيق حل الدولتين مع

الفلسطينيين أكثر صعوبة.

72

الثالثاء2020/5/12 ،

 −أعلنت "إسرائيل" مقتل جندي برشق حجارة في بلدة يعبد ،في شمال الضفة الغربية المحتلة ،خالل
عملية للجيش في المنطقة.

73

 −قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم إنه تم توجيه دعوات لحركتي حماس
والجهاد ،من أجل اجتماع قيادي موسع ،يهدف إلى بحث سبل الرد على مخططات ضم الضفة.
وأكد عضو تنفيذية منظمة التحرير ووزير التنمية االجتماعية أحمد مجدالني ،أن حماس والجهاد

اإلسالمي ،باإلضافة إلى الجبهة الشعبية ،سوف تشارك فعال في اجتماع القيادة الفلسطينية.

74

 −أعلن بني جانتس استقالته من رئاسة الكنيست اإلسرائيلي ،تمهيدا لتشكيل الحكومة الجديدة التي

ير للدفاع ،ونائبا لرئيس الوزراء بمهام كاملة لرئاسة الحكومة ،وذلك بحسب قناة 12
سيكون فيها وز ا

العبرية .ووفقا للقناة ،فإن نتنياهو انتهى من توزيع الحقائب الو ازرية الجديدة ألعضاء الليكود.

75

 −أعلنت سلطات االحتالل اإلسرائيلي ،في بيان لها ،عن إصدار أمر لمصادرة أراض فلسطينية
خاصة في مدينة الخليل ،تمهيدا للشروع بتنفيذ مشروع استيطاني ،يتمثل بإقامة طريق لتسهيل

مرور المستوطنين من ذوي االحتياجات الخاصة إلى المسجد اإلبراهيمي ،وإقامة مصعد لهم،
مدعية أن المشروع "لن يتسبب بتغير ترتيبات الصالة والوضع القائم حاليا في الحرم
اإلبراهيمي".

76

 −أكد األب مانويل مسلم ،راعي كنيسة الالتين في غزة سابقا ،وعضو الهيئة اإلسالمية المسيحية

لنصرة المقدسات ،أن مواجهة "صفقة القرن" األمريكية ،ومشاريع الضم اإلسرائيلية تتطلب قائدا

فلسطينيا يتبنى المقاومة بكافة أشكالها ،ويعمل على تنظيم الشعب الفلسطيني على أن يكون
مقاوما ،ال يقبل التنسيق األمني والعيش تحت بساطير االحتالل.

77
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 −أقر مجلس الشورى اإليراني باإلجماع قانونا ضد االحتالل اإلسرائيلي ،مع إعطائه صفة "عاجل
جدا" .وأكد رئيس لجنة األمن الوطني والسياسة الخارجية في المجلس مجتبى ذو النور Mojtaba

 ،Zonnourأن القرار يؤكد على أحقية الفلسطينيين األصليين في أرض فلسطين التاريخية ،ويلزم

إيران بالتعامل مع القدس على أنها عاصمة أبدية لفلسطين ،والتصويت الفتتاح سفارة افتراضية

إليران في القدس.

78

 −قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن سياسة "إسرائيل" في تضييق الخناق على التجمعات
السكانية الفلسطينية تتخطى الضفة الغربية وقطاع غزة ،لتشمل الفلسطينيين في البلدات والقرى

الفلسطينية المحتلة منذ سنة  .1948وذكرت أن هذه السياسة تنحاز "إلى مصلحة المواطنين
اليهود ضد مواطني إسرائيل الفلسطينيين".

79

األربعاء2020/5/13 ،

 −أعلن رئيس المكتب الساسي لحركة حماس إسماعيل هنية ،في تصريحاته لبرنامج "بال حدود"
على قناة الجزيرة الفضائية ،عن خطة الحركة لمواجهة مخططات الضم واالستيطان و"صفقة

القرن" ،وأضاف قائال" :أقول بأن خطتنا تقوم على ما يأتي :أوال :توحيد الشعب الفلسطيني ،ثانيا:

نريد أن نطلق العنان للمقاومة الشاملة ،وعلى رأسها المقاومة المسلحة؛ ثالثا :بناء تكتل عربي

إسالمي ليشكل دعما وإسنادا للموقف الفلسطيني الموحد إلفشال صفقة القرن" .وأضاف هنية:
"كتائب القسام تمتلك جنودا صهاينة منذ حرب  ،2014واآلن نحن في بداية التفاوض ،وإذا لم

يتجاوب االحتالل فالذي عندنا سيبقى عندنا ،وسنزيد الغلة.

80

"لقد مدد ْنا
 −قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ،في كلمته لمناسبة الذكرى الـ  72للنكبةْ :
ٍّ
ٍّ
وشامل على أساس ق اررات الشرعية الدولية ،وال يزال يحدونا األمل بتحقيق
عادل
لسالم
أيدينا
ٍّ
أكرم عندنا من
ذلك ،لكننا لن ننتظر إلى األبد ،فال شيء أغلى عندنا من فلسطين ،وال شيء ُ
81
شعبنا وحقوقه الوطنية".

 −أعلنت حركتا حماس والجهاد اإلسالمي عدم مشاركتهما في اجتماع دعت له السلطة في رام هللا،

وطالبتا بدعوة اإلطار القيادي للمنظمة لالجتماع ،لالتفاق على استراتيجية وطنية فاعلة للتصدي

لخطة الضم ،وللمشروع الصهيوني األمريكي .وأكدت حماس ،في بيان لها ،جهوزيتها للمشاركة
في كل لقاء جدي وقادر على إحداث التغيير المطلوب ،ورأت أن ردود الفعل الفلسطينية والعربية

والدولية الرسمية لم تكن على مستوى الحدث في مواجهة ضم القدس ،و"صفقة القرن" ،الفتة

النظر إلى أن "تكرار مواجهة المشروع التصفوي للقضية باألدوات واآلليات نفسها ،هو تضييع
وهدر لطاقات شعبنا ،وتشجيع إضافي لالحتالل" .بدورها شددت حركة الجهاد على ضرورة البدء

بإعادة بناء منظمة التحرير على أسس جديدة تحقق الشراكة وتنهي االنقسام ،معربة عن أملها
مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات
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"لهذا االجتماع والمشاركين فيه الخروج بق اررات جدية تسهم في استعادة الوحدة والتصدي لق اررات
الضم واالستيطان بالضفة واألغوار وكافة مناطق أرضنا المحتلة".

82

 −أعلن السفير محمد العمادي ،رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة ،عن بدء إجراءات توزيع
منحة تيسير زواج الشباب المعسرين في قطاع غزة .وأوضح أن  500شاب سيستفيدون من

المنحة البالغ قيمتها  2مليون دوالر أمريكي .كما أعلن العمادي عن أن اللجنة بدأت إجراءاتها

لتوزيع منحة فكاك الشهادات العالقة لخريجي الجامعات المحتاجين في القطاع ،قيمتها مليون

دوالر أمريكي ،سيستفيد منها  6,512خريجا.

83

 −أعلن الزعيم السابق لحزب العمال البريطاني العمال البريطاني ) Labour Party (UKجيرمي

كوربن  Jeremy Corbynانضمامه إلى  145نائبا في بريطانيا للمطالبة باتخاذ إجراءات بشأن

خطة الحكومة اإلسرائيلية غير القانونية لضم مساحات كبيرة من األراضي الفلسطينية المحتلة.

84

 −كشف مدير عام اإلحصاءات السكانية واالجتماعية في الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،محمد
دريدي ،لـ"العربي الجديد" ،أن الفلسطينيين تضاعفت أعدادهم منذ نكبة سنة  ،1948إلى  9أضعاف،

إذ وصل العدد اإلجمالي للفلسطينيين حول العالم إلى أكثر من  13.4مليون نسمة.

85

 −قال وزير الخارجية األردني أيمن الصفدي إن أي قرار إسرائيلي بضم غور األردن ،وشمال البحر

مستعمرت ،في فلسطين المحتلة "خطوة كارثية ستقتل فرص تحقيق السالم العادل"،
ا
الميت ،وال
موضحا أن "هذه الق اررات ستدفع المنطقة نحو المزيد من الصراع ،وستجعل من خيار الدولة

الواحدة حتميا".

86

 −ذكر مراسل الشؤون السياسية للقناة  13اإلسرائيلية باراك رافيد  ،Barak Ravidأن البيت األبيض
نقل رسالة إلى نتنياهو مفادها أن تاريخ األول من تموز /يوليو  2020لبدء الضم اإلسرائيلي في

الضفة الغربية "ليس تاريخا مقدسا" للواليات المتحدة األمريكية.

87

الخميس2020/5/14 ،

 −قرر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ،وشريكه "رئيس الحكومة البديل" بني جانتس،
تأجيل عرض حكومتهما على الكنيست ،حتى األحد  ،2020/5/17وذلك بعد أن انفجرت خالفات

شديدة في الليكود حول توزيع الحقائب الو ازرية بين أعضاء الليكود.

88

 −أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن السلطة لن تنتظر تنفيذ ق اررات الضم على األرض
من أجل اتخاذ خطوات ،ولكنها ستذهب في مسار مختلف مع "إسرائيل" ،ألنه ال فرق بين إعالن

القرار وتنفيذه في هذه المسألة .وقال اشتية إن "التحدي األكبر الذي يواجهه الفلسطينيون اليوم هو

التهديد اإلسرائيلي بالضم ،الذي يشكل حلقة أخيرة من عملية ممنهجة لتدمير إمكانية قيام دولة
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فلسطينية ،من خالل ضرب مكونات هذه الدولة التي ال يمكن لها أن تقوم بدونها ،وهي :القدس،
وقطاع غزة ،واألراضي المصنفة ج ،واألغوار".

89

 −قال رئيس صندوق "وقفة عزة" طالل ناصر الدين :إن الصندوق تمكن من جمع  60مليون شيكل
(نحو  17مليون شيكل) من الشركات والمؤسسات واألفراد من القطاع الخاص الذي وقف وقفة
عز مع أبناء شعبهم .وأضاف أن أموال تبرعات صندوق "وقفة عزة" ستغطي الفلسطينيين أينما
تواجدوا في محافظات الوطن من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة ،ومخيمات الشتات في

سورية ولبنان.

90

 −استشهد شاب فلسطيني برصاص االحتالل ،بعد أن أطلق الجنود النار عليه ،بزعم أنه دعس
جنديا قرب موقع عسكري على مدخل مستعمرة نغوهوت ،جنوب مدينة الخليل.

91

 −قالت اللجنة المركزية لحركة فتح ،في بيان صدر عنها ،لمناسبة الذكرى  72للنكبة ،إن "الهدف
المباشر اليوم هو مواجهة صفقة القرن ،ومخطط ضم إسرائيل لمناطق من الضفة" ،مؤكدة أن "فتح،
ومعها جماهير شعبنا الفلسطيني بقيادة الرئيس محمود عباس ستقاوم بكل السبل هذا المخطط".

92

 −أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ،في بيان لها ،مشاركتها في اجتماع القيادة الفلسطينية
المزمع عقده في رام هللا في .2020/5/16

93

 −قال السفير الفلسطيني لدى األمم المتحدة رياض منصور ،لـ"القدس العربي" ،إن بعثة فلسطين لدى
المنظمة الدولية ،قد شرعت بالقيام بمجموعة تحركات مدعومة من المجموعة العربية لدى األمم

المتحدة ،بهدف التعبئة ضد خطط الضم اإلسرائيلية غير القانونية في األرض الفلسطينية المحتلة.

94

 −في تقرير لصحيفة يديعوت أحرونوت ،وصل عدد العاطلين عن العمل في "إسرائيل" إلى مليون

شخص ،مقارنة مع  160ألف عاطل قبل األزمة التي نتجت عن فيروس كورونا المستجد،

وسجلت معدالت البطالة نسبة مرتفعة جدا ( ،)%25وصفتها الصحيفة بأنها "تفوق كل أزمات

الماضي التي عرفها سوق العمل اإلسرائيلي".

95

 −ذكر موقع "إسرائيل نوتيثياس  "Noticias de Israelالناطق باإلسبانية ،أنه جرى ترحيل  26من
أصل  36إسرائيليا ،من المغرب إلى "إسرائيل" ،بعد أن علقت مجموعة إسرائيلية في المغرب بفعل
إغالق المطارات بسبب تفشي وباء كورونا لمدة شهر ونصف ،والذي حصد أرواح عشرة منهم،

قبل أن تتم عملية إجالء المتبقين ،في "عملية جوية خيرية" .ووفقا للموقع" ،كانت العملية سرية،

بعلم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ،على الرغم من أنه تم تسريبها في أوائل نيسان /أبريل" ،مشي ار

إلى أن السلطات المغربية أوقفت ،في منتصف نيسان /أبريل ،عملية إخالء كانت ستتكفل بها
اإلمارات ،بعد موافقتها عليها في البداية" ،ألن السلطات المغربية لم تتم استشارتها بشكل مباشر"،
وكان من المتوقع أن تعود المجموعة في عيد الفصح .ومن جهة أخرى ،كشفت قناة  12العبرية

أن طائرة إماراتية خاصة بأحد األمراء هي من نقلت اإلسرائيليين العالقين.

96
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 −كشفت صحيفة لوموند الفرنسية وجود "ورقة" داخلية ،أعدها قسم "العمل الخارجي األوروبي"
ووقعتها ممثلة االتحاد األوروبي لـ"الشرق األوسط" ،وهي خالصة للمناقشات غير الرسمية التي

جرت على ثالث دفعات منذ ثالثة أشهر بين الجهات المعنية؛ وتشير إلى أن الدول األعضاء

"تفتقر إلرادة فرض عقوبات على إسرائيل ،إذا أقدمت على عملية الضم" في الضفة الغربية.

كذلك تبين وجود انقسامات حول "الطريقة" التي يتعين على االتحاد التعامل بها مع "إسرائيل".

97

الجمعة2020/5/15 ،

 −نقلت صحيفة هآرتس عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين قولهم إن الدمج بين مخطط الضم

ومصاعب السلطة الفلسطينية االقتصادية من شأنه تسريع انفجار عنف في الضفة ضد االحتالل

اإلس ارئيلي والسلطة الفلسطينية معا .وقال المسؤولون األمنيون اإلسرائيليون إنهم ال ينفون تقديرات

المسؤولين في السلطة الفلسطينية ،التي تتوقع ضر ار فادحا سيلحق بجميع الفروع االقتصادية التي

تدعم السلطة اقتصاديا.

98

 −قال تقرير أمني إسرائيلي نشره "مركز المعلومات االستخباراتية واإلرهاب

The Center for

 ،"Information on Intelligence and Terrorismإن شهر رمضان الجاري شهد تصاعدا في
عمليات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة ،وجاء في التقرير أن ثالث عمليات جرى
تنفيذها منذ بداية الشهر.

99

 −أصدر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانا رسميا ،أكد فيه أنه "ملتزم بتنفيذ خطوات
مهمة لصالح التيار القومي الصهيوني المتدين ،وفي مقدمتها اتخاذ خطوة تاريخية تتعلق بفرض

السيادة اإلسرائيلية على يهودا والسامرة (الضفة الغربية) ،وضمها إلى تخوم حدودها".

100

 −أكد سلمان أبو ستة ،رئيس الهيئة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج ،على أن حق العودة

لالجئين الفلسطينيين "مقدس ،وقانوني ،وممكن الحدوث" .وأضاف أبو ستة ،في حوار خاص مع
وكالة قدس برس ،بأن "القانون الدولي واضح في هذا المجال والقرار  194لعام  ،1948يقر بحق

العودة إلى األماكن األصلية ،وتم التأكيد عليه  135مرة في كل دورات الجمعية العامة لألمم

المتحدة ،ولجانها المعنية ،ليسجل سابقة لم تشمل أي قر ٍّار آخر".

101

 −حذر العاهل األردني الملك عبد هللا الثاني "إسرائيل" من أن ضم أجزاء من الضفة الغربية سيؤدي

إلى صدام كبير مع بالده ،مشي ار إلى أن حل الدولتين هو "السبيل الوحيد الذي سيمكننا من

المضي قدما" .وأضاف الملك عبد هللا ،في مقابلة مع مجلة دير شبيجل  Der spiegelاأللمانية،

أن حل الدولة الواحدة ما زال مرفوضا عربيا ،متسائال في هذا الصدد" :ماذا سيحصل إذا انهارت
السلطة الوطنية الفلسطينية؟ سنشهد مزيدا من الفوضى والتطرف في المنطقة".

102
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اليوميات الفلسطينية ________________________________________________
 −قالت الناطقة باسم و ازرة الخارجية األمريكية مورغان أورتاغوس  ،Morgan Ortagusفي حديثها
مع صحفيين إسرائيليين ،إن "الضم قرار إسرائيلي" ،وذكرت أورتاغوس أن "للواليات المتحدة عالقة

وثيقة مع األردن( ،الذي) له دور خاص في الشرق األوسط ،وبخاصة في العالقات مع إسرائيل".
وأضافت" :إن اتفاق السالم مهم لنا جميعا ،ونريد أن تكون العالقة قوية بين إسرائيل واألردن،

المستويين؛ السياسي واالقتصادي كذلك" .وذكرت
ليس فقط على المستوى األمني ،بل على
ْ
أورتاغوس أن "الضغط على الفلسطينيين ليأتوا إلى طاولة المفاوضات؛ سيكون جزءا مهما جدا"
من السياسات الخارجية األمريكية.

103

 −قال الممثل األعلى للسياسة الخارجية في االتحاد األوروبي جوزيب بوريل ،في مؤتمر صحفي
عقده ،بعد اجتماع وزراء خارجية الدول األعضاء في االتحاد ،إن االتحاد األوروبي سيستخدم كل

وسائله الديبلوماسية وسيتصل مع كل األطراف ،بما في ذلك اإلسرائيليين والفلسطينيين والشركاء
العرب لتفادي أي ضم ،مشددا على وجوب تجنب أي عمل أحادي الجانب.

104

 −قال وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو ،في بيان أصدره ،إن المحكمة الجنائية الدولية تمثل
هيئة سياسية وليست مؤسسة قضائية ،مشي ار إلى أن "إسرائيل" لم تعد ،إلى جانب الواليات

المتحدة ،طرفا في اتفاق روما  ،Rome Statuteالذي تم بموجبه إنشاء المحكمة ،كما أن المحكمة
ليس لديها اختصاص للمضي في التحقيق ضد "إسرائيل" بشبهة ارتكابها جرائم حرب ،الفتا النظر

إلى أن الفلسطينيين "غير مؤهلين ،كدولة ،للحصول على العضوية الكاملة في المنظمات الدولية
بما في ذلك الجنائية الدولية".

105

السبت2020/5/16 ،

 −أجلت القيادة الفلسطينية اجتماعها الموسع لمواجهة الخطة اإلسرائيلية لضم الضفة الغربية

المحتلة وغور األردن وفرض السيادة اإلسرائيلية الكاملة عليها كليا ،والذي كان مخططا عقده
اليوم السبت ،وذلك إلى أجل غير مسمى ،حيث جاء قرار التأجيل مرتبطا بتأجيل أداء حكومة
االحتالل ،بقيادة بنيامين نتنياهو ،اليمين القانونية.

106

 −قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية "إنه في حال أعلنت الحكومة اإلسرائيلية الجديدة عن
ضم أجزاء من الضفة الغربية ،فإننا ذاهبون إلى مرحلة تنفيذ الرد على ذلك ،ولسنا بمرحلة دراسة

الرد" .وأوضح اشتية أن أربعة مفاصل تربط الفلسطينيين بـ"إسرائيل"؛ "مفصل أمني ،ومفصل
سياسي ،ومفصل قانوني ،ومفصل اقتصادي".

107

 −كشف عضو اللجنتين ،التنفيذية لمنظمة التحرير ،والمركزية لحركة فتح ،عزام األحمد ،عن أن
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو عرض على القيادة الفلسطينية "حكما اقتصاديا ذاتيا

أبديا ،ال يرقى ألن يكون دولة أو شبه دولة" .وذكر األحمد ،في تصريح لموقع إرم نيوز Erem
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 ،Newsأن "الحكم الذاتي في كردستان العراق أفضل من عرض نتنياهو بمليون مرة ،فعرضه ال
يشمل القدس وال الحدود وال المعابر ،ويشمل ضم المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية".

108

 −قال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن  Ibrahim Kalinإن "بالده ستواصل بقيادة الرئيس رجب

طيب أردوغان الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة" .وأضاف ،في بيان نشره

بمناسبة الذكرى  72للنكبة الفلسطينية ،أن المجتمع الدولي اليوم يواجه امتحانا جديدا يتمثل في
نية الحكومة اإلسرائيلية ضم أراض جديدة من الضفة الغربية ،موضحا أنه ال يمكن إحالل السالم
في المنطقة والعالم قبل استعادة الشعب الفلسطيني كافة حقوقه.

109

األحد2020/5/17 ،

 −صادقت الهيئة العامة للكنيست على تشكيل الحكومة اإلسرائيلية الجديدة ،برئاسة بنيامين نتنياهو،
ورئيس الحكومة البديل ،بني جانتس .وقال نتنياهو إن هذه حكومة طوارئ لمواجهة كورونا ،لكنها

ستحقق خطوة تاريخية بضم المستعمرات ومناطق في الضفة الغربية ،إلى "إسرائيل" .ونالت
الحكومة ثقة الكنيست بعد أن صوت  73نائبا مع االئتالف الحكومي ،فيما عارضه  46نائبا.

110

 −انتخب النائب الليكودي يريف ليفين رئيسا للكنيست ،حيث أيد  71نائبا انتخابه.

111

ٍّ
بشكل تدريجي ابتداء من
 −أعلنت و ازرة األوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة إعادة فتح المساجد

يوم الجمعة  2020/5/22ألداء صالة الجمعة فقط ،مشددة على االلتزام باإلجراءات والقيود

الوقائية خالل أداء الصالة لمنع انتشار فيروس كورونا.

112

 −تصدرت جامعة بيرزيت الجامعات العربية والمحلية في تصنيف التايمز للتعليم العالي لسنة 2020
(تصنيف التأثيرات The Times Higher Education Impact Ranking 2020 (THE-Impact )2020

) ،Ranking 2020الذي يصدر عن مجلة التايمز  The Timesالبريطانية ،والذي يستند إلى أهداف

األمم المتحدة للتنمية المستدامة .فقد حصلت الجامعة على المرتبة األولى عربيا واألولى محليا في

معيار جودة التعليم ( )Quality Educationمن بين  75جامعة عربية دخلت قائمة التصنيف،
وصنفت في المرتبة الـ  18عالميا في هذا المعيار .وحصلت الجامعة على المرتبة األولى محليا

واألولى عربيا مع ثالث جامعات عربية أخرى في تصنيف  THE-Impact Ranking 2020العام
والشامل ،وكان تصنيفها مع الجامعات الثالث في الفئة  200-101عالميا.

113

اإلثنين2020/5/18 ،

 −قال رئيس الوزراء الفلسطينية محمد اشتية إن "القيادة الفلسطينية والعالم اآلن أمام لحظة حقيقة
في مواجهة مخططات الضم اإلسرائيلية ،وإن تشريع الضم في الكنيست اإلسرائيلي ال يعطي أي

شرعية له" .وأضاف قائال" :السلطة الفلسطينية ليست هبة ،أو هدية من أحد ،وإنما جاءت نتيجة
نضاالت وتضحيات أبناء شعبنا ،ولن نسمح إلسرائيل بهدمها أو سرقتها".
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اليوميات الفلسطينية ________________________________________________
 −أكد الممثل األعلى للسياسة الخارجية في االتحاد األوروبي جوزيب بوريل على أن االتحاد
األوروبي لن يعترف بأي تغيير على حدود  ،1967ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين "إسرائيل"

والفلسطينيين.

115

 −طالب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء توفيق الطيراوي بضرورة إجراء تعديل وزاري فوري
ومستعجل ،كمتطلب ضروري يحتاجه المواطن الفلسطيني في ظل جائحة الوباء ،واألزمة

السياسية المتفاقمة ،وتصاعد وتيرة التهديدات اإلسرائيلية بضم الضفة الغربية .وقال الطيراوي ،في

بيان صحفي ،نشر على صفحته الرسمية عبر فيسبوك ،إن بعض الو ازرات في الحكومة منيت

بوزراء ضعفاء وغير قادرين على إدارتها ،وأخرى يحتكرها بعض الوزراء لمصالحهم الشخصية،
وينكلون إداريا بموظفين لديهم على قاعدة العالقات الشخصية ،والتقارير الكيدية .وأضاف أن

بعض الو ازرات باتت تبدو كأنها شركات يمتلكها الوزراء ويحكمونها بمزاجهم الشخصي دون رقيب

أو حسيب.

116

 −قال تقرير إسرائيلي في القناة  ،12إن  10عمليات فلسطينية سجلت منذ بداية سنة  ،2020ما بين
عمليات طعن ،ودعس ،وإطالق نار ،وإلقاء حجارة قاتلة ،أبرزها العملية التي قتل فيها جندي

إسرائيلي عبر إلقاء "حجر" على رأسه في بلدة يعبد في .2020/5/12

117

 −قالت صحيفة كالكاليست االقتصادية اإلسرائيلية إن مجلس األمن القومي اإلسرائيلي صادق على
السماح بدخول  80ألف عامل فلسطيني إلى األراضي الفلسطينية المحتلة سنة  ،1948بعد عيد
"األسابيع" ،الذي يصادف .2020/5/28

118

الثالثاء2020/5/19 ،

 −أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في كلمته خالل اجتماع لـ"للقيادة الفلسطينية" في
مقر الرئاسة في رام هللا ،أن منظمة التحرير ،ودولة فلسطين قد أصبحتا في حل من جميع

االتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين األمريكية واإلسرائيلية ،ومن جميع االلتزامات المترتبة عليها،

بما فيها األمنية .وقال عباس" :على سلطة االحتالل ابتداء من اآلن ،أن تتحمل جمع المسؤوليات
وااللتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتالل في أرض دولة فلسطين المحتلة" .وحمل عباس

اإلدارة األمريكية المسؤولية كاملة عن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني ،وعدها شريكا أساسا

مع االحتالل في جميع الق اررات واإلجراءات العدوانية المجحفة بحقوق الشعب الفلسطيني .وأكد
عباس "التزامنا بحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين ،واستعدادنا للقبول

بتواجد طرف ثالث على الحدود بيننا ،على أن تجري المفاوضات لتحقيق ذلك تحت رعاية دولية
متعددة (الرباعية الدولية  ،)+وعبر مؤتمر دولي للسالم ،وفق الشرعية الدولية".

119
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 −غادر ممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عمر شحادة اجتماع القيادة الفلسطينية ،بعد مشادة

كالمية مع الرئيس محمود عباس .وأعلنت الشعبية ،في بيان لها ،أن انسحاب شحادة من اجتماع

القيادة في المقاطعة برام هللا ،جاء رفضا للبيان السياسي الذي يراوح في مستنقع المفاوضات،
والرهان األوحد على المجتمع الدولي ،والتنكر للمقاومة والوحدة.

120

 −تعهد وزير الدفاع اإلسرائيلي الجديد بني جانتس بالعمل على دعم تنفيذ "صفقة القرن" بكل ما ورد
فيها ،متعهدا بـ"بذل كل ما بوسعي لدفع التسوية السياسية والسعي للسالم".

121

 −أعلن مجلس المستعمرات في الضفة الغربية (يشاع) ،أنه يرفض "صفقة القرن" .ولفتت هيئة البث
اإلسرائيلية (مكان) النظر إلى أن هذا الرفض يأتي ألن "الصفقة" تتضمن موافقة مبدئية على

إجراء مفاوضات مع الجانب الفلسطيني ،ويضمن لهم "دولة مستقبلية" ،باإلضافة إلى أنها تنص
على تجميد التوسيع االستيطاني في البؤر االستيطانية المعزولة ،كما أنه يمنع الحكومة من ضم

نحو نصف المنطقة ج.

122

 −وافقت  25دولة عضو في االتحاد األوروبي ،من أصل  ،27على بيان أصدرته و ازرة خارجية

االتحاد ،وجاء فيه أن االتحاد األوروبي "يحث إسرائيل على االمتناع عن أي قرار أحادي من شأنه
أن يؤدي إلى ضم أية أرض فلسطينية محتلة ،وهو األمر الذي يشكل خرقا للقانون الدولي".

123

 −ادعت سلطة اآلثار التابعة لحكومة االحتالل اإلسرائيلي أنها عثرت خالل حفريات أجرتها ،على
مبنى معقد تحت األرض في الزاوية الشمالية لساحة البراق ،يعود تاريخه حسب زعم سلطة

االحتالل إلى ما قبل  2000عام ،أي عشية قيام الرومان بهدم الهيكل اليهودي الثاني.

124

 −وصلت أول رحلة طيران مباشرة تابعة لشركة االتحاد للطيران اإلماراتية من أبو ظبي إلى
"إسرائيل" ،بحسب ما أعلنت و ازرة الخارجية اإلسرائيلية؛ وذلك "إليصال مساعدات إنسانية
للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة" .وقالت متحدثة باسم شركة االتحاد إن الشركة سيرت

رحلة من اإلمارات إلى "إسرائيل" لتسليم إمدادات إلى الفلسطينيين تتعلق بمكافحة فيروس كورونا،

في أول رحلة جوية معلومة لشركة مملوكة لدولة اإلمارات إلى "إسرائيل".

125

 −أكد مرشح الحزب الديموقراطي للرئاسة األمريكية جو بايدن رفضه لقرار الضم اإلس ارئيلي،
موضحا بأن "فرض السيادة اإلسرائيلية على منطقة غور األردن وأجزاء من الضفة الغربية،
سيضر بفرص التوصل إلى اتفاق سالم بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني" .وقال بايدن ،خالل
حديثه أمام محفل افتراضي لجمع التبرعات بحضور يهود من الحزب الديموقراطي" :ال يمكن

لواشنطن أن تحمي إسرائيل بشكل كامل بدون سالم".

126

األربعاء2020/5/20 ،

 −نقل موقع واال اإلخباري العبري عن جهات في المؤسسة األمنية اإلسرائيلية قولها إنه لم يط أر
تغيير على التنسيق األمني مع السلطة الفلسطينية.

127
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اليوميات الفلسطينية ________________________________________________
 −دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ،األمة اإلسالمية إلى إيجاد استراتيجية
وخطة شاملة لمواجهة الخطر الكبير والشامل الذي يهدد مدينة القدس والقضية الفلسطينية .وقال

هنية ،في كلمة له بمناسبة يوم القدس العالمي ،إن جوهر هذه االستراتيجية اإلسالمية الشاملة
يجب أن يستند إلى مشروع المقاومة بكل أشكالها ،وعلى رأسها المقاومة العسكرية المسلحة.

128

 −دعا زياد النخالة ،األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي ،إلى "أوسع تحالف إقليمي" لمواجهة
المشاريع اإلسرائيلية واألمريكية التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية .وقال النخالة ،في كلمة

له بمناسبة يوم القدس العالمي" :لن نتوحد على ق اررات تنهي حقنا التاريخي في فلسطين ،ولن
نتوحد على مهادنة العدو والتعايش بشروطه" .وأكد النخالة أن "المقاومة تسير على الطريق

الصحيح ،الذي ال يزال طويال وشاقا ولكنه الوحيد الذي سيجلب لنا الحرية والكرامة".

129

 −أعرب وزير االقتصاد اإلسرائيلي عمير بيرتس عن معارضته لضم أحادي الجانب ،مضيفا أنه

يتعين على "إسرائيل" اإلصغاء لما يجري في السلطة الفلسطينية .ونقل موقع هيئة البث اإلسرائيلي

(مكان) عن بيرتس قوله إنه يؤيد الحوار مع الجانب الفلسطيني ،ومبدأ حل الدولتين.

130

 −أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي )Federation Council (Russia

السيناتور قسطنطين كوساتشوف  Konstantin Kosachevأن موسكو على استعداد للعب دور
الوسيط في الص ارع الفلسطيني  -اإلسرائيلي .وقال السيناتور الروسي لوكالة سبوتنيك" :سنواصل
العمل ،بالطبع نؤكد من جديد استعدادنا للوساطة لمصلحة جميع األطراف".

131

 −تُعد جمعيات في الضفة الغربية صفقة مع الحكومة الفلسطينية إلقرار ما يسمى بـ"قانون حماية
األسرة"؛ المبني على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) Convention

) .on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAWوأفادت

مصادر حقوقية ،بأنه قد تم رفع مسودة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ،في محاولة

لتمرير القانون .ومن جهته ،أكد المحامي بهاء غانم أن من أخطر ما احتوى عليه القانون ،هو

االعتراف بالشذوذ الجنسي ،وجعله مشرعا ومباحا تحت مسمى المساواة "الجنادرية" ،والمطالبة
بالحرية الجنسية لألطفال والمراهقين من البنات والشباب ،وجعل منعهم من قبل أهلهم وذويهم

عنفا ،ويعاقب األب واألم عليه.

132

الخميس2020/5/21 ،

 −علمت اإلذاعة العامة اإلسرائيلية التابعة لهيئة البث اإلسرائيلية (مكان) أن األجهزة األمنية
الفلسطينية تلقت تعليمات بوقف التنسيق األمني مع "إسرائيل" في كل المستويات ،ومن مجمل ذلك

إلغاء المشروع المسمى الخط الساخن ،الذي يتبادل من خالله ضباط كبار في الجانبين معلومات
في أثناء حاالت الطوارئ .ومع ذلك أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات
مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات
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أن السلطة الفلسطينية غير معنية بالفلتان األمني والفوضى ،وبالرغم من وقف التنسيق األمني فلن
تتوقف معالجة الحاالت اإلنسانية ،بحسب تعبيره .كما ذكرت هيئة البث اإلسرائيلية أن السلطة

الفلسطينية شددت ،في رسالة رسمية إلى الحكومة اإلسرائيلية ،على أنها "لن تسمح بانتشار العنف

في الضفة الغربية" المحتلة ،حتى في ظل القرار بوقف التنسيق األمني.

133

 −قالت مصادر فلسطينية ،في حديث لصحيفة هآرتس ،إن قوات من األجهزة األمنية الفلسطينية في
مناطق مصنفة ب ،شرقي القدس وبيت لحم ،بدأت باالنسحاب إلى المناطق المصنفة أ ،تطبيقا

لقرار السلطة الفلسطينية وقف التنسيق األمني مع "إسرائيل".

134

 −قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ،إنه تم إبالغ واشنطن
تعليق االتصاالت مع وكالة االستخبارات المركزية األمريكية (سي آي إيه) ،بعد إعالن الرئيس

عباس أن السلطة الفلسطينية لم تعد ملتزمة باالتفاقات الموقعة مع "إسرائيل" والواليات المتحدة،

بما في ذلك التنسيق األمني.

135

 −قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن اإلمارات لم تُنسق مع أي جهة فلسطينية رسمية،
بشأن المساعدات الطبية التي أرسلتها عبر مطار إسرائيلي .وأضاف اشتية قائال" :سمعنا في

وسائل اإلعالم عن طائرة مساعدات من اإلما ارت حطت في إسرائيل ،لم ينسق معنا ولم يتصل

بنا أحد" .وفي وقت سابق ،قالت وزيرة الصحة الفلسطينية ،مي كيلة ،إن بالدها ترفض استقبال
المساعدات الطبية المقدمة من اإلمارات.

136

 −أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري أن إقدام االحتالل اإلس ارئيلي
على خطوة ضم أجزاء من الضفة الغربية ستؤدي إلى انفجار انتفاضة عارمة ستغير هذا الواقع.

وقال العاروري خالل لقاء متلفز عبر قناة الميادين الفضائية ،إن هذه االنتفاضة ستكون ردا

حقيقيا وعمليا على االحتالل الصهيوني.

137

 −قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته الجديدة مستعدة للمفاوضات على أساس
أن القدس ستبقى العاصمة الموحدة لـ"إسرائيل" .جاء ذلك في خطاب له في حفل حكومي إسرائيلي
بمناسبة مرور  53عاما على احتالل القدس ،أو ما يسمى إسرائيليا "تحرير وتوحيد القدس".

138

 −كشف رئيس هيئة األركان العامة للجيش اإلسرائيلي السابق غادي آيزنكوت  Gadi Eisenkotأن

الجيش كان مستعدا الندالع حرب جديدة ضد قطاع غزة ،بعد فشل العملية األمنية في خانيونس

في  ،2018/11/11والكشف عن القوات اإلسرائيلية الخاصة.

139

 −أيدت المحكمة العليا اإلسرائيلية موقف جماعات الهيكل اليهودية المتطرفة بشأن ما سمته وجود
"تمييز يمس بالحقوق األساسية لليهود بحرية العبادة والتنقل" في المسجد األقصى المبارك ،ما
يعني أنها أيدت اقتحامات المستوطنين لألقصى.

140
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 −قال رئيس الوزراء األردني عمر الرزاز ،في مقابلة مع وكالة األنباء األردنية الرسمية (بت ار) ،إن

بالده "لن تقبل" بإجراءات االحتالل اإلسرائيلي األحادية لضم أر ٍّ
اض فلسطينية ،ملوحا بأنها قد

تضطر "إلعادة النظر بالعالقة مع إسرائيل".

141

 −أصدر المشرعون اإليرانيون تشريعا قانونيا يلزم حكومتهم بافتتاح "سفارة افتراضية" لبالدهم في القدس
المحتلة .كما ألغى البرلمان اإليراني مادة قانونية تنهي حظر مواجهة الرياضيين اإليرانيين نظراءهم

اإلسرائيليين في المنافسات الدولية .وع از عضو لجنة األمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان
اإليراني محمد جواد جمالي نوبندکاني  Mohammad Javad Jamali Nobandeganiحذف المادة إلى
أن بالده ال تريد إعطاء ذريعة للكيان اإلسرائيلي ووكالئه في االتحادات العالمية التي من شأنها تعليق

الرياضة اإليرانية بالكامل ،مؤكدا أن حذف المادة ال يعني تراجعا وال تطبيعا على اإلطالق.

142

 −صرح نائب وزير الخارجية الروسي ،ومبعوث الرئيس فالديمير بوتين إلى الشرق األوسط وإفريقيا،
ميخائيل بوغدانوف أنه أكد لمساعد الرئيس األمريكي والمبعوث الخاص للمفاوضات الدولية ،آفي

بيركوفيتش ،أن موسكو ترى أنه من المستحيل قبول ما يعرف بـ"صفقة القرن" األمريكية ،نظ ار

لموقف الفلسطينيين وموقف كل العرب والجامعة العربية منها.

143

 −وجه  18عضوا ديموقراطيا في مجلس الشيوخ األمريكي رسالة إلى كل من بنيامين نتنياهو

وشريكه في حكومة الوحدة بني جانتس ،أعربوا فيها عن معارضتهم خطط "إسرائيل" أحادية

الجانب لضم أجزاء من الضفة الغربية .وأعلنوا أنهم لن يدعموها ألنها تقوض جهود البحث عن
اتفاق سالم دائم عن طريق المفاوضات.

144

الجمعة2020/5/22 ،

 −أكد المرشد اإليراني األعلى علي خامنئي ،في خطاب له بمناسبة يوم القدس العالمي ،ركائز
سياسات بالده تجاه القضية الفلسطينية واالحتالل اإلس ارئيلي؛ مبينا أنه "ال توجد أي قضية

بعظمة القضية الفلسطينية" ،داعيا إلى "الجهاد المقدس" في فلسطين ،ومشيدا بحركتي حماس

والجهاد اإلسالمي وبحزب هللا اللبناني .كما دعا إلى "تحرير كل األرض الفلسطينية من البحر
إلى النهر ،وعودة جميع الفلسطينيين إلى بالدهم" ،ووصف خامنئي جهود التطبيع مع االحتالل

اإلسرائيلي بأنها "فاشلة وبال جدوى" ،مشددا على أن "الكيان الصهيوني زائدة مهلكة ومضرة
ستزول من المنطقة حتما ،وستجتث من الجذور".

145

 −أكد األمين العام لحركة الجهاد اإلسالمي زياد النخالة ،خالل كلمة في يوم القدس العالمي ،أن

يوم القدس العالمي هذه السنة  2020يتزامن مع مرحلة خطيرة يعيشها الوطن العربي من حالة

تمزق وشتات وتبعية وذكرى النكبة ومخططات الضم اإلسرائيلية ،مشددا على أن المقاومة وحدها
يوم إلى الدول
ومواجهة "إسرائيل" تحمي المنطقة من الهيمنة الصهيونية التي تمتد يوما بعد ٍّ

العربية في كل مجاالت الحياة.
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 −ذكرت هيئة اإلذاعة الكندية (سي بي سي) ) Canadian Broadcasting Corporation (CBCأن

المتحدث باسم الخارجية الكندية آدم أوستن  ،Adam Austenأكد أن كندا لن تعترف بضم

"إسرائيل" ألراض في الضفة الغربية .كما أفادت الهيئة أن كل األحزاب الفيدرالية الكندية الكبرى

ال تؤيد االعتراف بالضم اإلسرائيلي ،ونقلت عن مسؤولة الشؤون الخارجية بحزب المحافظين ليونا

ألسليف  Leona Alleslevقولها إن "المحافظين ما زالوا يؤمنون بحل الدولتين كجزء من تسوية
تفاوضية لهذا الصراع ،وكذلك حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وتأمين حدودها".

147

 −قال المتحدث باسم األجهزة األمنية الفلسطينية اللواء عدنان الضميري ،لوكالة فرانس برس (أ أف ب)
) ،Agence France-Presse (AFPإنه منذ إعالن الرئيس عباس" ،ال يوجد أي شكل من أشكال
االتصال مع الجانب اإلسرائيلي حتى بشأن أي قضية يومية كما كان األمر عليه في السابق".

148

 −أعلنت و ازرة الصحة الفلسطينية في رام هللا استالمها شحنة من المستلزمات الطبية والوقائية
المقدمة من مصر ،لتعزيز جهود الو ازرة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

149

 −نددت حركة فتح الفلسطينية بما وصفتها "إساءات" إماراتية بحق الرئيس محمود عباس ،ووزيرة
الصحة مي كيلة .وجاءت تلك اإلساءات عقب رفض السلطة الفلسطينية استالم مساعدات طبية
من أبو ظبي ،وصلت "إسرائيل" بطائرة إما ارتية حطت دون تنسيق مسبق مع الفلسطينيين .وقال

الناطق باسم الحركة إياد نصر ،في اتصال هاتفي مع األناضول ،إن "جملة التغريدات المسيئة

للقيادة الفلسطينية ،هي خروج عن األخالق والثقافة ،وانحطاط سلوكي".

150

 −أفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" بأن استطالعا للرأي العام اإلسرائيلي ،أجراه معهد القدس للدراسات

االستراتيجية واألمنية  ،The Jerusalem Institute for Strategy and Security – JISSأظهر أن

 %43من مجمل المشاركين في االستطالع يؤيدون فرض "السيادة اإلسرائيلية" على المستعمرات
في الضفة الغربية المحتلة ،مقابل  %32أعربوا عن معارضتهم لذلك ،فيما قال  %25من

المشاركين إنهم ال يملكون موقفا من الموضوع.

151

 −قال مسؤول ملف االستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس ،إن جرافات االحتالل تواصل لليوم
الرابع تواليا تجريف أراضي المواطنين القريبة من معسكر حوارة جنوب نابلس ،واقتالع أشجار

الزيتون ،إيذانا بتنفيذ مشروع الطريق "االلتفافي" الذي أقرته حكومة االحتالل في سنة  ،2014ضمن
مجموعة طرق أخرى .وأضاف دغلس أن التجريف أدى إلى اقتالع أكثر من  3آالف شجرة ،عدا
عن االستيالء على المزيد من األراضي التي تصل لنحو  406دونمات ( 406آالف م.)2

152

السبت2020/5/23 ،

 −نقلت هيئة البث اإلسرائيلية (مكان) عمن وصفته بـ"مسؤول فلسطيني رفيع" ،قوله إن السلطة
الفلسطينية ربما تكتفي برسالة سرية من حكومة االحتالل اإلسرائيلي ،تؤكد من خاللها أنها لن
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تقدم خالل الفترة القريبة المقبلة ،على تنفيذ مخططها بضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة إلى

"سيادتها" ،الستئناف التنسيق األمني.

153

األحد2020/5/24 ،

 −عقدت الحكومة اإلسرائيلية الجديدة أول اجتماع لها ،منذ اإلعالن عن تشكيلها .وتوافقت الحكومة

على أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية واألمنية (كابينت) ،والذي ُيعد أكبر
154
كابينت يشكل في "إسرائيل" ،بعدما وصل عدد أعضائه إلى .16

 −عاودت "إسرائيل" تسيير رحالت الشحن الجوي إلى تركيا بعد توقف استمر  10أعوام .وبحسب
قناة التلفزة اإلسرائيلية التابعة لهيئة البث اإلسرائيلية (مكان) الناطقة باللغة العربية ،فإن أول رحلة

حطت في مطار إسطنبول ،تحمل  24طنا من المساعدات اإلنسانية التي نقلتها الواليات المتحدة
لتركيا بهدف مكافحة وباء فيروس كورونا.

155

 −اعتدت قوات االحتالل اإلسرائيلي على المصلين في أثناء تأديتهم صالة عيد الفطر السعيد عند
باب األسباط (أحد أبواب المسجد األقصى المبارك) ،ما أسفر عن إصابة عدد منهم برضوض،

بينهم كبار في السن.

156

 −أفاد نادي األسير ،في بيان له ،أن عدد األسرى في سجون االحتالل حتى نهاية نيسان /أبريل ،2020
ر ،وأن من األسرى قرابة 180
بلغ قرابة  4,700أسير ،في حين بلغ عدد أسرى المؤبدات  541أسي ا

طفال ،و 39أسيرة .وأضاف نادي األسير أن عدد المعتقلين اإلداريين وصل لنحو  400معتقل،
وبلغ عدد األسرى المرضى قرابة  700أسير.

157

 −أصدرت منظمة بتسيلم  -مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان تقري ار تلخص فيه الحملة التي
يديرها االحتالل في حي العيساوية ،أحد أفقر أحياء شرقي القدس المحتلة ،كنموذج لسياستها

التهويدية .وتقول المنظمة ،في تقريرها ،إنه "منذ أن ضمت إسرائيل شرق القدس سنة  ،1967وهي

تنظر إلى سكانها الفلسطينيين ،على أنهم حمولة زائدة ينبغي التخلص منها" .وُيقدر عدد اسكان
الحي بـ  22ألف نسمة ،واستولت "إسرائيل" على أكثر من  %90من أراضيه .ففي سنة 1945
بلغت مساحة أراضي العيساوية نحو  10آالف دونم ( 10كم ،)2أما مساحتها اليوم فال تتعدى

األلف دونم (كيلومتر واحد).

158

اإلثنين2020/5/25 ،

 −طالب خبير شؤون الالجئين الفلسطينيين وحق العودة ،المؤرخ ،سلمان أبو ستة ،في رسالة وجهها
لسليم الزعنون ،رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ،باالستقالة "ألن المجلس الوطني غير شرعي
وانتهت مهمته منذ زمن بعيد".

159
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 −قال ماهر صالح ،رئيس حركة حماس في منطقة الخارج ،في رسالة وجهها للمعتقلين
الفلسطينيين بالسعودية بمناسبة عيد الفطر السعيد ،إن حريتكم أولوية للحركة .وأكد صالح أن

المعتقلين ُسجنوا ظلما وجو ار ،ال لذنب اقترفوه سوى أنهم عملوا أو ناصروا من يعمل لتحرير وطننا
ٍّ
مجرم ،وعودتنا إلى ديارنا .ووعد المعتقلين بأن تظل الحركة تعمل
بغيض
ومقدساتنا من احتالل
ٍّ

بال كلل وال ملل ،وال تقاعس وال كسل ،إلى أن يخرجوا من معتقلهم.

160

 −أطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي نيرانها على شاب فلسطيني بزعم محاولة تنفيذه عملية طعن ،قرب

بلدة جبل المكبر جنوبي مدينة القدس المحتلة .وفي السياق نفسه ،أصيب شابان فلسطينيان برصاص

جنود االحتالل قرب بؤرة عميحاي االستيطانية شمالي رام هللا ،بعد أن حاوال طعن جنود.

161

 −قال بنيامين نتنياهو ،خالل اجتماع عقد لكتلة الليكود في الكنيست" :إن الموعد النهائي لتطبيق
السيادة [على الضفة ومناطق األغوار] هو األول من تموز ،وال ننوي تغييره ...هنا فرصة تاريخية
لم تكن موجودة منذ  48عاما ...إنها فرصة عظيمة ولن نسمح بأن نفوتها من أيدينا" ،بحسب ما

ذكرت قناة  12العبرية .وقال نتنياهو" :يجب تعبئة كل القوى في إس ارئيل والعالم ،لمنع أي
محاوالت لنزع الشرعية عن دولة إسرائيل" .كما أعلن نتنياهو تخصيص مبلغ  200مليون شيكل

[نحو  56.6مليون دوالر] لما قال عنه "تطوير وتعزيز القدس" ،مشي ار إلى أن القدس ستبقى دائما
في أولويات حكومته.

162

 −قالت دائرة اإلحصاء المركزية اإلسرائيلية إن اقتصاد "إسرائيل" انكمش بنسبة  %7.1على أساس
سنوي في الربع األول من العام ،جراء تضرر التجارة واالستثمار واإلنفاق الحكومي واالستهالكي

من تفشي فيروس كورونا المستجد .وهذا أول انكماش ربع سنوي للناتج المحلي اإلجمالي في

"إسرائيل" منذ .2012

163

 −أكد الممثل األعلى للسياسة الخارجية في االتحاد األوروبي جوزيب بوريل عن تصميمه على
العمل من أجل منع "إسرائيل" من تنفيذ مخططاتها بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية.

164

الثالثاء2020/5/26 ،

 −رد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية على تصريحات نتنياهو (طلب بلورة خطة لتطوير
وتعزيز مكانة القدس) ،قائال" :مهما قامت إسرائيل من تهويد لن تهود اإلنسان الفلسطيني ،كما

جرى عقد عدة مؤتمرات لدعم القدس ،ولكن لم تترجم بشكل جدي وعملي ،آمال أن تكون هناك

وقفة عز عربية تجاه مدينة القدس ،وتجاه كل ما يحاك من مؤامرات تجاه المدينة" .وقال اشتية

إن المنظمات الدولية ستكون قناة االتصال مع "إسرائيل" لشؤون الحياة اليومية ،في ظل قرار

القيادة الفلسطينية وقف التنسيق الكامل معها.

165
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 −أبلغ رئيس هيئة األركان في الجيش اإلسرائيلي أفيف كوخافي كبار ضباطه أن خطته الخمسية

المعروفة باسم تنوفا انطلقت بالفعل ،بالرغم من عدم مصادقة الحكومة اإلسرائيلية عليها ،بسبب

الجوالت االنتخابية ومن ثم أزمة كورونا .ووفقا لما أبلغ كوخافي ضباطه ،بحسب القناة  ،13فإن

 %70من قدرات الجيش اإلسرائيلي ستنصب على الهجوم ،وفقط  %30على الدفاع .وتشمل
خطة تنوفا تعزيز سالح البر والمدرعات والطائرات لمواجهة ما تصفه "إسرائيل" بـ"التهديدات
اإليرانية" ،في موازاة إلغاء أولوية مدرعات قديمة.

166

األربعاء2020/5/27 ،

 −قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ،في بيان لها" ،إنهاء العمل باالتفاقيات
ترمب ،بما في ذلك
والتفاهمات التي تنكرت لها إسرائيل ،السلطة القائمة باالحتالل وإدارة الرئيس ا

التنسيق األمني الذي تم وقفه اعتبا ار من تاريخه" ،عمال بق اررات المجلسين الوطني والمركزي.

وأكدت اللجنة إنهاء العمل باالتفاقية األمنية مع اإلدارة األمريكية الحالية ،ووجوب إلزام "إسرائيل"،

السلطة القائمة باالحتالل ،بواجباتها ومسؤولياتها كافة استنادا إلى القانون الدولي.

167

 −أعلن محمد نزال ،نائب رئيس حركة حماس في الخارج ،أن أسر المعتقلين الفلسطينيين في

السجون السعودية على خلفية تأييدهم للمقاومة الفلسطينية ،والبالغ عددهم  65معتقال ،قد ُمنعوا

من زيارة ذويهم خالل عيد الفطر المبارك .وأضاف نزال أنه تم السماح لكل معتقل باالتصال مع

أسرته لمدة خمس دقائق فقط ،كما ُسمح لنجل الدكتور محمد الخضري باإلقامة في زنزانة والده
168
المريض؛ لمساعدته وتلبية حاجاته ،لعدم قدرة والده على التحرك.

 −وافقت الهيئة العامة للكنيست اإلسرائيلي ،بالقراءة التمهيدية ،على مشروع ما يعرف بـ"القانون

النرويجي" .وبحسب موقع يديعوت أحرونوت العبرية ،فإن  66عضوا صوتوا لصالح المشروع،
فيما رفضه  .42وينص القانون على استقالة وزراء الحكومة من الكنيست إلدخال أعضاء جدد
من أحزابهم في الكنيست بالنيابة عنهم .كما ينص القانون في تعديالته على أنه يحق للوزير أن

يعود عضوا في الكنيست دون أن يستقيل.

169

 −أفاد موقع إنتيليجنس أونالين  Intelligence Onlineالفرنسي ،المتخصص في الشؤون األمنية ،أن
جهاز الشاباك اإلسرائيلي وشعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية أبديا تحفظات شديدة من خطة

ضم أر ٍّ
اض في الضفة الغربية .وذكر الموقع أن هذين الجهازين أبلغا رئيس الوزراء بنيامين
نتنياهو ووزير الدفاع بني جانتس بأن تطبيق خطة الضم من شأنه تصعيد العنف في الضفة

الغربية وقطاع غزة واألردن .وأضاف الموقع أن "تقييمات الشاباك تشير إلى أنه في حوالي نصف
العمليات التي أفضت إلى إحباط مخططات هجومية ،استعان رجال الجهاز بنظرائهم
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الفلسطينيين" .كما يخشى الشاباك من أن يؤدي تطبيق خطة الضم إلى وقف العمل باتفاقيات

التعاون مع دائرة المخابرات العامة األردنية.

170

 −نشرت صحيفة "إسرائيل اليوم" اإلسرائيلية تقري ار قالت فيه إن األنظمة في الدول العربية "المعتدلة"،

وبضمنها األردن ومصر والسعودية ودول الخليج ،تؤيد من خلف الكواليس مخطط ضم  %30من

الضفة الغربية لـ"إسرائيل" .وأشارت إلى أن مسؤولين في دول عربية التقوا مع مبعوثي الرئيس

األمريكي ،جاريد كوشنر وآفي بيركوفيتش" ،ومنحوهما عمليا ضوءا أخضر لمواصلة عمل طاقم
ترسيم الخرائط اإلسرائيلي – األمريكي ودفع خطة الضم إلى األمام ،على الرغم من موقفهم

الرسمي ضد الخطة والتصريحات العلنية".

171

 −طلبت المحكمة الجنائية الدولية معلومات إضافية من دولة فلسطين ،حول إعالن الرئيس محمود
عباس أن منظمة التحرير الفلسطينية في حل من االتفاقيات مع "إسرائيل" ،بما في ذلك ما يتعلق
بأي من اتفاقيات أوسلو بين فلسطين و"إسرائيل" ،في موعد أقصاه .2020/6/10

172

الخميس2020/5/28 ،

 −قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو ،في مقابلة مع صحيفة "إسرائيل اليوم" ،إن "داخل

هذه الرزمة [صفقة القرن] توجد فرصة تاريخية لتغيير االتجاه التاريخي ،الذي كان أحادي

االتجاه" ،مشددا على أن "ليس نحن المطالبون بالتنازل ،وإنما الفلسطينيين هم المطالبون بالتنازل.
وبدون عالقة بالمفاوضات" .وأضاف نتنياهو قائال" :العملية ستتواصل إال إذا استوفوا قرابة عشرة

شروط صعبة ،تشمل سيادة إسرائيلية في المنطقة الواقعة غربي نهر األردن ،والحفاظ على القدس

موحدة ،وعدم عودة أي الجئ ،وعدم اقتالع مستوطنات ،وسيادة إسرائيلية في مناطق واسعة في
يهودا والسامرة إضافة إلى أمور أخرى".

173

 −قالت هيئة البث اإلسرائيلية الرسمية إن وزي ار الطاقة المصري واإلسرائيلي اتفقا على عقد منتدى
الغاز الطبيعي اإلقليمي قريبا ،بغية جعله منظمة دولية .كما بحثا "مواصلة التنسيق اإلقليمي فيما
يتعلق بالغاز الطبيعي ،بعد أن توقفت هذه المباحثات بسبب جائحة كورونا".

174

 −أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين األردني أيمن الصفدي لنظيره األمريكي مايك بومبيو رفض
األردن لقرار "إسرائيل" ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة ،مشددا على أن "السالم العادل
والشامل هو خيار استراتيجي عربي ،سيظل األردن يعمل على تحقيقه".

175

 −اقترح مستشار في و ازرة الدفاع اإلسرائيلي خطة لتطبيق ما أسماها "السيادة والحكم" على مناطق

بالضفة الغربية المحتلة ،وتحديدا منطقة غور األردن .ودعا الخبير في شؤون االستيطان كوبي

إليراز  ،Kobi Elirazفي مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت ،إلى أن "تكون إسرائيل ذكية
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فيما يتعلق بضم الضفة الغربية" ،مضيفا أن "خطة ترامب جيدة إلسرائيل ،لكن ال قيمة لها ما لم
تطبق الحكومة فعليا حكم القانون بمنطقة الضم".

176

الجمعة2020/5/29 ،

 −دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الملك عبد هللا الثاني بن الحسين ،وقادة

وزعماء الدول العربية واإلسالمية كافة إلى تحمل المسؤولية الدينية والتاريخية تجاه ما يجري في

المسجد األقصى المبارك ،والتحرك في مختلف االتجاهات لوقف المخططات الصهيونية ومنعها.
وحذر هنية االحتالل الصهيوني من محاولة فرض مخططاته الخبيثة ،مستغال تداعيات فيروس

كورونا لتمريرها ،مؤكدا أن هذه المخططات لن تمر ،ولن تُفرض على شعبنا وفي أرضنا
177
ومقدساتنا.

 −نقلت قناة  11نيوز العبرية عن مصدر كبير في جيش االحتالل قوله إن "قوات األمن التابعة

للسلطة الفلسطينية توقفت عن تلقي مكالمات من الجيش اإلسرائيلي ،وال تقوم بتنسيق أمني مع

إسرائيل" .وأشار المصدر إلى أن "قوات األمن التابعة للسلطة الفلسطينية تقوم باعتقاالت كثيرة
لنشطاء حماس ،وفي العام الماضي أغلقوا  300جمعية لها ارتباطات بحماس أو الجهاد

اإلسالمي أو إسالميين آخرين أو داعش".

178

 −قالت و ازرة الصحة الفلسطينية إن شابا فلسطينيا استشهد برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي قرب

قرية النبي صالح ،شمال رام هللا ،بدعوى محاولته تنفيذ عملية دعس ضد جنود االحتالل عند أحد

الحواجز العسكرية قرب القرية.

179

 −قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ،في مقابلة مع صحيفة ماكور ريشون اإلسرائيلية،
إنه يريد ضم  %30من الضفة الغربية ،وهو ما يعادل  %50من المنطقة ج ،التي قال إنه ينبغي
على الفلسطينيين عدم البناء في المنطقة المتبقية منها لمدة  4أعوام طبقا لخطة "صفقة القرن".

180

 −اقتحمت قوات االحتالل اإلس ارئيلي منزل رئيس الهيئة اإلسالمية العليا بالقدس الشيخ عكرمة
صبري ،بالقدس المحتلة ،لتقوم بإبالغه أنه معتقل ،قبل أن يختار التوجه بنفسه إلى مركز

التحقيق .وعقب التحقيق ،أصدر االحتالل أم ار بمنعه ألسبوع من دخول المسجد األقصى.

181

 −في سا بقة هي األولى من نوعها ،سلمت اإلدارة المدنية التابعة لسلطة االحتالل اإلسرائيلي بعض
الهيئات المحلية في األغوار الفلسطينية ،شرق الضفة الغربية المحتلة ،فواتير الكهرباء مباشرة،

بعيدا عن التعامل مع جهات فلسطينية رسمية .الخطوة اإلسرائيلية المستجدة رأى فيها مسؤولون

فلسطينيون تطبيقا ألولى خطوات قرار الضم اإلسرائيلي.

182

 −أكدت جمهورية إندونيسيا رفضها بشدة لمخطط الضم اإلس ارئيلي غير القانوني .وأكدت وزيرة
الخارجية اإلندونيسية ريتنو مارسودي  ،Retno Marsudiأن بالدها ،وانطالقا من عضويتها غير
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الدائمة في مجلس األمن ،ستعمل على حث أعضاء مجلس األمن والمجتمع الدولي لرفض

المخطط اإلسرائيلي غير القانوني ،واالستمرار في التعبير عن الموقف الدولي الداعم لحل
الدولتين وفقا لق اررات األمم المتحدة والشرعية الدولية.

183

السبت2020/5/30 ،

 −أبلغت شرطة االحتالل اإلسرائيلي عائلة الشاب إياد الحالق ،من ذوي االحتياجات الخاصة ،من

سكان وادي الجوز إلى الشمال من البلدة القديمة من القدس المحتلة ،باستشهاده في إطالق نار

نحوه من قبل جنود االحتالل ،قرب باب األسباط بالبلدة القديمة من القدس ،بعد االشتباه بحمله

جسما مشبوها .وأكدت القناة  13اإلخبارية اإلسرائيلية أنه لم يكن يحمل سالحا.

184

 −قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هذه األيام التي تمر بها "إسرائيل" ،تُعد أيام
محذر من التهاون بهذا الصدد ،ومشددا على ضرورة االلتزام
ا
اختبار بشأن أزمة فيروس كورونا،
بالتعليمات بكل صرامة.

185

األحد2020/5/31 ،

 −على وقع التكبيرات والهتافات ،أعاد المسجد األقصى في القدس المحتلة ،فتح أبوابه أمام
المصلين على صالة الفجر ،بعد إغالقه لمدة شهرين ونصف شهر بسبب فيروس كورونا .وأدى
اآلالف من الفلسطينيين صالة الفجر في ساحات المسجد األقصى.

186

 −قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني ،إن "المرحلة الحالية ،تحتاج كل جهد ،ال
إلى حسابات الربح والخسارة لهذا الفصيل أو ذاك" .ودعا الفتياني ،في حديث مع إذاعة "صوت

فلسطين" ،حركة حماس والفصائل الموجودة على الساحة الفلسطينية ،إلى العودة لحضن الشرعية
والشعب.

187

 −قال وزير التعليم العالي وموارد المياه اإلسرائيلي زئيف ألكين  Zeev Elkinإلذاعة الجيش
اإلسرائيلي ،إن موعد فرض سيادة "إسرائيل" على مناطق في الضفة الغربية قد يتأجل ،وأن األول

من تموز /يوليو  2020هو التاريخ األول لفرض السيادة ،وهذا قد يتأجل لبضعة أيام أو

أسابيع.

188

 −صادقت الحكومة اإلس ارئيلية ،خالل جلستها األسبوعية ،على خطة "تغيير سلم األفضليات
الحكومي" ،التي تشمل تمويل أكثر من  300وظيفة جديدة لصالح تشكيل الو ازرات الجديدة.

189

 −أفادت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة بأن جيش االحتالل أطلق اسم "الفجر في الجبال Dawn in the

 "mountainsعلى استعداداته لمواجهة تصعيد في األراضي الفلسطينية المحتلة ،في حال أقدمت

حكومة االحتالل على إعالن ضم مناطق من غور األردن .وأشارت المراسلة العسكرية ،إلى أن
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جيش االحتالل ،يضع في حساباته عمليات تصعيد مختلفة بدئا من عمليات فدائية فردية ،وحرب

سكاكين ،وصوال إلى إقامة تنظيمات محلية لعناصر من الشرطة الفلسطينية.

190

 −عبر ضباط كبار في قوات االحتياط القتالية في الجيش اإلسرائيلي عن قلقهم من جاهزية قوات
الجيش ،وذلك من خالل رسالة بعثوها ،وفقا لموقع صحيفة معاريف اإللكتروني ،إلى مفوض

شكاوى الجنود في الجيش اإلسرائيلي السابق يتسحاق بريك  ،Yitzchak Brickالذي أصدر تقارير،
خالل سنة  ،2019حذر فيها من عدم جاهزية القوات البرية خصوصا للدخول في حرب ،لكن

قيادة الجيش لم تول أهمية لهذه التقارير.

191

 −أكدت صحيفة هآرتس العبرية في تقرير من إعداد هجار شيزاف  ،Hagar Shezafأن "تحليل أوامر

اإلخالء الصادرة عن اإلدارة المدنية اإلسرائيلية في الضفة الغربية ما بين  2005و ،2018يظهر أن

إسرائيل طلبت إخالء مناطق أكثر في الغور من أي مكان آخر" .ولفتت الصحيفة إلى أن هذه

النتائج هي جزء من "بيانات ستنشر األسبوع القادم في تقرير (مصيبة دولة [ )]National Calamity

لمنظمات سديه [ ]Sdehوكيرم نبوت [ ]Kerem Navotالمرتكزة على  670أم ار لإلخالء".

192

 −أفاد رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون األسرى والمحررين عبد الناصر فروانة ،في
تقرير له ،بأن سلطات االحتالل اعتقلت منذ بدء أزمة كورونا بداية آذار /مارس  2020أكثر من

 800فلسطيني؛ بينهم قرابة  90طفال و 10فتيات وسيدات.

193

 −قال نادي األسير الفلسطيني إن قوات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت منذ مطلع سنة  ،2020أكثر
من  750مواطنا من القدس ،شملت كافة الفئات ،بما فيهم نساء وأطفال وقيادات ونشطاء.
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